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Egitim
1998-2001

East London Universitesi: LLB in Law (Hukuk Fakultesi)

2000-2002

London Metropolitan Universitesi: Legal Practice Course (Uzmanlik Sinavlari)

2002-2004

Staj

2004

Ingiltere ve Galer Barosuna Avukat olarak kayit yapma hakki

2007-2009

Leicester Universitesi: LLM European Union Law (Avrupa Hukukunda Master)

Hukuk ve Uzmanlik Ozgecmisim
2000-2002

ANTONS Avukatlik Burosu (Arastirmaci--Hukuk Danismanligi) — Arastirmaci ve Hukuk
Danismani olarak basladigim Antons Avukatlik Burosunda genel anlamda sorumlulugum burodaki butun
avukatlara degisik konularda arastirma ve teknik anlamlarda destek sunmakti. Bununla beraber buroya
basvuranlarin ilk etapta bilgilendirilmesi ve yonlendirilmesi ile gorevlendirildim.

2001-2003

AMNESTY INTERNATIONAL (Arastirmaci) — 2000'lerde dunyanin buyuk onem verdigi ve titizlikle
takip ettigi Insan Haklari konularinda dunyaca taninan uluslararasi insan haklari kurulusu olan
Amnesty International Orgutunde genel anlamda multecilerin konumlari hakkinda teknik arastirmaci
ve multecilere hukuk danismanligi gorevini aldim. Bulundugum konumda degisik ulkelerden
Ingiltereye insan hakki ihlallerinden dolayi iltica etmis insanlarla tanisma ve onlarla calisma olanagi
elde ettim.

2002-2004

FARADAYS Avukatlik Burosu (Stajyer Avukat) — Calisma azmim, kisisel ozverim ve cabalarimin
sonucu olarak Londra'da sayili Hukuk Burolari arasinda gosterilen ve staj programi icin yogun basvuru
olmasina ragmen her sene 2 pozisyon acan Faradays Avukatlik Burosunda Stajyer Avukat olarak
goreve basladim. Burada gosterdigim performans sonucu olarak kisa surede sirket yoneticisi ve ortagina
yardimci avukat olarak atandim. Bu pozisyona atanan ilk stajyer avukat olarak buro tarihine gectim. Bu
pozisyonda hukuk alanindan ayri olarak buro yonetiminde genis bir deneyim elde ettim.

2004-2006

VAHIB Avukatlik Burosu (Yonetici Asistan-Avukat) — Faradays Avukatlik Burosunda calistigim
donemde tanistigim ve sonra cok iyi bir calisma iliskisi gelestirdigim Isin Vahib hanimin yogun
cabalari ve israri uzerine kendisinin acip gelistirdigi ve yogun bir Londra Turk kitlesine hizmet
sunan Vahib Avukatlik Burosuna Yonetici Asistan-Avukat olarak Ingiltere ve Galer Barosuna
Avukatlik kayit islemlerinden sonra basladim. Yoneticilikten gelen deneyimimin sonucu olarak kisa
bir sure sonra stajyer avukat yetistirme sorumlulugunu da ustlendim.

2006-2009

VAHIB Avukatlik Burosu (Bolum Yoneticisi) — Bu burodaki basarilarimin sonucunda yanliz
sirket ortaklarina sunulan bolum yoneticiligi pozisyonuna atandim. Sorumluluguma 3 avukat ve 2
stajyer-avukat verilip buyuk bir is yukumlulugunu ustlendim. Bu tarihler arasinda Ingiltere

kamuoyunu aylarca mesgul eden davalarda gorev aldim. Bu davalar arasinda Ingiltere tarihinde bir
ilk olan 400 kg eroin kacakciligi, ve yine Ingiltere tarihine damga vuran ve bircok Avrupa ulkelerinin
ko-ordineli gerceklestirdigi insan kacakciligi sebekesinin cokertilmesi ve Ingilterede gunlerce
konusulan 4 kisinin yanarak olup 1 kisininde felc kalmasina neden olan kundaklama hukumlusunun
dosyalari vardir. Turkce'ye hakim olusum Turk toplumunda buyuk bir ilgi ile karsilanmama neden
olmustur. Bundan dolayidir ki muvekkil havuzumuzu cogunlukla Turkler olusturmus, ve zamanla
Turk kurumlarini da portfoyumuze katmayi basarabildik. Bunun en belirgin ornegi Guney Kibris ve
Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti arasinda buyuk bir hukuki sorun olan ORAMS davasi gorulebilir. Bu
dava Ingiliz bir ailenin Kuzey Kibrista bir Kuzey Kibris Turk vatandasindan tapulu bir arazi almasi
ve akabinde Guney Kibrisli bir Rum vatandasinin satisin iptali ve tapu devrini talep etmesi ile
baslamistir. Bu surecte donemin Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti Cumhurbaskani sayin Talat davayi
buyuk titizlikle izlemis ve buromuzla yakin temasta olup gereken butun destegi sahsen gostermistir.
Bu davanin olumsuz sonuclanmasi Kuzey Kibris Turk Cumhuriyeti ve Turk Cumhuriyetini
uluslararasi alanda buyuk bir sikintiya koyacagi asikar idi.
Bu dava bana ilham kaynagi olup Avrupa Hukuku dalinda Ingiltere'de onde gelen Leceister
Universitesinde Master programini tamamlamama neden olmustur.

2009--2013

KUDDUS CAMUZ Avukatlik Burosu ve NOTERLIK (Ortak ve Kurucu Uye) — Deneyimlerim ve
konumumun geregi olarak farkli bir vizyon cizme adina yeni bir olusumun icende yer alip Kuddus
Camuz ve Noterlik burosunun ortagi ve kurucu uyesi oldum. Sirketimizin amaci bireylerden ziyade
kurumlara danismanlik hizmeti sunmaktir. Bu kurumlar arasinda saygin Turk sirketleri basta olup,
Turkiye Cumhuriyeti'nin Diyanet kurumu tarafindan desteklenen Ingiltere Camii'lerine, Turkiye
Cumhuriyeti Londra Konsoloslugu, ve Turk Hava Yollarina resmi danismanlik hizmeti sunulmustur.
Bu kurumlarla beraber uyelerine ve calisanlarina da danismanlik hizmeti her zaman mevcut
olmustur.
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